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Drága Olvasóm!  
 
Nagy szeretettel üdvözöllek neurózisom kénköves bugy-

raiban. Mivel nem szeretnék csalódást okozni, úgy gondol-
tam, előre szólok, hogy tudd, mi vár rád, ha úgy döntesz, 
adsz nekem egy esélyt, és elmesélhetem neked életem egyik 
legnehezebb időszakát. 

Ez itt a személyes naplóm, amit saját depressziós kínló-
dásom ihletett. Ergo: ne várj semmi ma divatos (csak azért 
sem használom a ’trendi’ kifejezést, és pont) témát. Ha 
pasivadászatról, férjölésről, főzésről vagy politikáról, esetleg 
hírhedtkékről szeretnél olvasni, akkor sürgősen válassz egy 
másik kötetet, mert ilyesmit ebben tutira nem találsz (vagy 
legalábbis nem számottevő mennyiségben). Az én történe-
temben még egy nyamvadt vámpír vagy vérfarkas sincs – 
nejlonzacskós aprónép meg aztán főleg. Bocs.  

Van viszont egy köteg szorongás, depresszió és pánik – 
az összes létező tünetcsoporttal és mellékhatással. Emellett 
találsz a kötetben lírai epizódokat, mindenféle listákat, okos, 
kedves, aranyos, és kevésbé okos, kevésbé kedves és kevésbé 
aranyos karaktereket, elsőre furának (másodszorra még 
furábbnak) tűnő gondolatokat, mániákat, vicces és nem 
vicces helyzeteket. Egyszóval engem.  

Első olvasóm szerint a történet olvasása közben eseten-
ként sírva röhögött, máskor meg röhögve sírt, mindent össze-
vetve a szöveg „kurvajóóóó” (S. T. hallod? köszi!). Ezt per-
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sze döntse el mindenki, én csak elmondtam mindazt, amit 
fontosnak tartottam előre elmondani. (Persze nem akarlak 
lebeszélni, naná, hogy annak örülnék, ha meghallgatnál. 
Mert egy exhibicionista seggfej vagyok, nyilván. Nem ám, 
csak szorongok, és ezt a nagy arcommal álcázom. Leginkább 
sikertelenül…) 

 
Na, akkor tán csapjunk poharat a tiszta víz közé – jó 

szórakozást kívánok! És köszönöm, hogy úgy döntöttél, ve-
lem tartasz, és meghallgatsz… 

 
Ismeretlenül is ölellek: Sam  

 
2013. szeptember 
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CurriculumCurriculumCurriculumCurriculum    vitae, vitae, vitae, vitae,     
avagy ki vagyok,avagy ki vagyok,avagy ki vagyok,avagy ki vagyok,    
és miért is írokés miért is írokés miért is írokés miért is írok    

(2012. május) 
 
Felelősségem teljes tudatában ezennel kijelentem, 

hogy végeláthatatlanul és korrigálhatatlanul el vagyok 
cseszve. Pedig ma még a szokásos fésülködés közbeni 
hányinger sem kapott el, sőt, szinte már tetszett is, amit 
a tükörben láttam. Kár, hogy ezt a nanopillanatnyi örö-
möt kettő perc alatt sikerült negatívba fordítanom 
(mondtam, hogy menthetetlen vagyok), miután végig-
gondoltam, hogy – nyár lévén – amint megkezdődik a 
hétágazás, azonnal tulipirosra vált a fejem, és a megné-
zettségem száma hipergyorsan harminc fő per harminc 
másodpercre nő, és nem azért, mert annyira jó nő va-
gyok.  

 
Na de tirpák vagyok. Be sem mutatkoztam. Janka va-

gyok, harmincas, gyári hibás szocmunkás. A történetem 
további megértéséhez azt sem árt tudni, hogy egy szüle-
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tési gebaszon túl még depressziós is vagyok, meg genera-
lizált szorongok, továbbá pánikolok is. Mindezekről 
papírom is van – bár utóbbiakról még csak néhány hó-
napja. Érzésem – és kamaszkori naplóm tanúsága – sze-
rint ez az állapot nem most kezdődött, viszont csak mos-
tanra vált hivatalossá. Meg gyógyszerezetté. Öröm az 
életem, és nagyon változatos is, de erről majd később. 
Most egyelőre körberajzolnám az alapokat, hogy min-
denki előtt kristálytiszta legyen, hogy mégis mi a csipke-
díszes francot is akarok mindezzel.  

 
Szóval Janka vagyok. Ez a naplóm. („Naaagyon 

szejetem…”) A Pszichénénim mondta, hogy kezdjem el 
írni, hátha rájövünk, hogy ugyan vajon miért is vagyok 
(nem gyengén) neurotikus. Ő (mármint a doktornő, nem 
a neurózis) egyébként már a második, az Első cirka hetes 
percet bírt rám fordítani a drága idejéből, és ez alatt az 
időtartam alatt már pikkpakk sikerült is háromféle 
gyógyszerre (antidepresszáns, nyugtató, antiepilepti-
kum) szert tennem. Éljen a medikalizáció. Meg a kiugró-
an gyors fejlődés. Jézus a vízen járt, a ma emberének lelki 
bémegjeit meg sztk-ra gyógyítják négy másodperc alatt. 
Hiába, az idő pénz. Ez egyébként pont egy olyan általá-
nosan elfogadott közhely, ami mindig kihoz a sodrom-
ból. Nagyon nem jól viselem, ha nem fordíthatok a dol-
gaimra annyi időt, amennyit akarok, és a tevékeny álla-
potomat nem akkor élhetem ki, amikor ideje lenne. És 
persze nem úgy, ahogy akarom, mert az Írástudók úgyis 
leszaroznak. Nem is régen szintén így jártam egy na-
gyobb volumenű munkámmal, úgyhogy nézzék el ne-
kem, ha nem vagyok egy helókitti. 

A naplóírás további előnye, hogy a családom is meg-
tudhatja, mit érzek, miket gondolok, és hatékonyabban 
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segíthetnek (mindig félnek, hogy elrontanak valamit). 
Nem mellesleg a kedves rutintalan Sorstársaim is képet 
kaphatnak arról, hogy mire számítsanak. Persze az, hogy 
velem mik történnek, mit hogyan élek meg, még egyálta-
lán nem jelenti azt, hogy nemtől és kortól, biológiai, szo-
ciális és pszichés státusztól függetlenül mindenkinél 
ugyanilyen lesz minden, de szerintem egy kapaszkodó 
azért sosem árt, ha az ember új helyzetbe csöppen. (Ne-
kem sem ártott volna, ha előre tudom, mire számítsak, 
de így sem rossz.) Előre szólok, hogy lesznek helyzetek, 
amiket nem lehet kozmetikázni, úgyhogy a gyengébb 
idegzetű olvasók ne maradjanak egyedül az olvasással. 

 
Fontos, hogy ez egy személyes napló, ami a saját ta-

pasztalataimat írja le, nem helyettesít semmiféle szakor-
vosi konzultációt, pláne nem felel meg sem pszichoterá-
piának, sem egyéb terápiás módszernek. Én csak azt a 
folyamatot mutatom meg a kedves Olvasómnak, ahogy 
én a saját harcomat vívtam (és vívom a mai napig is) a 
generalizált szorongással, a pánikkal, meg a depressziós 
állapottal. A könyv – többek között pont ezért – nem 
tartalmaz gyógyszerneveket sem, maximum az általam 
megismert tabletták hatásmechanizmusára térek ki pár 
szóban.  

Külön hangsúlyozom, hogy a történetet nem gyógyí-
tási céllal teszem közkinccsé (ha akarnám, sem tehetném, 
hisz nem vagyok orvos, plusz ennyire nem vagyok arro-
gáns sem), csupán örülnék, ha szerezhetnék néhány 
gondtalan, a tartalomhoz képest szórakoztató órát an-
nak, aki a kezébe veszi, és megtisztel azzal, hogy időt 
szán rám azzal, hogy elolvassa a naplót. Ha egy depresz-
szióval, szorongással küzdő beteg eljut odáig, hogy picit 
már tud bármivel is foglalkozni, és bizalmat szavaz ne-


